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Dit is een tijd van genieten, veel werk is er verricht in de tuin en op de kwekerij, de natuur deelt 

royaal cadeautjes uit in al haar overdaad aan bloemen en groen. Insecten, vlinders en ander gezoem 

bezoeken de borders, volop leven in de tuin. De zon staat hoog, de dagen zijn lang, wat een overdaad 

aan licht en warmte.  

Webwinkel 

Over enkele weken opent de webwinkel op de website van De Tuinstek. De planten kunnen dan 

online uitgezocht en besteld worden. Wij reserveren de planten en u kunt deze dan op een 

afgesproken moment komen ophalen.  

Oogsten door de seizoenen heen 

Een aantal uitbundige zomerbloeiers die niet alleen goed zijn voor de bijen en andere insecten maar 

wij kunnen hier ook van snoepen, zij het met mate natuurlijk. 

Calamintha nepeta nepeta – Bergsteentijm staat het liefst op een zonnig en niet te nat stukje tuin 

waar de lange bloeitijd u zal verbazen. Een sterke smaakmaker, kruidig als tijm met een vleugje 

munt. Zowel hartig als zoet te gebruiken. Blad en bloem zijn eetbaar. En de bloemen zijn een enorme 

bijentrekker. 

Campanula soorten – Gewilde tuinplant door zijn schattige lila of witte klokjes. De bloemetjes zijn 

eetbaar, mooi als versiering in salade of op gebak. Het verse jonge blad wordt wel als spinazie 

gekookt of rauw in salade. 

Lychnis coronaria – De prikneus ziet er op het eerste gezicht niet uit om in te bijten door het viltige 

grijze blad. Het zijn ook de bloemetjes die verrassend genoeg eetbaar zijn, goede kleurtjes om uw 

salade mee op te fleuren. 

Nieuw in het assortiment 

 

Onder andere Achillea ptarmica ‘Peter Cottontail’ en Hemerocallis ‘Bandolero’, maar ook 

Buddleja davidii ‘High Five Purple’, een 70 cm hoge vlinderstruik. 



 

Zaterdag 9 juli en zondag 10 juli open dagen van De Groene Route 

Overdaad, bloemen, nectar en gezoem is het zomerse thema van deze maand. De kwekerij is ook op 

zondag geopend dit weekend. Kijk voor informatie over de deelnemers op www.degroeneroute.nl  

 

Genieten van Salvia’s 

Op de kwekerij is het thema, hoe kan het ook anders, ‘Genieten van Salvia’s’. Zowel de kuipplanten 

als de Salvia’s voor de volle grond staan allemaal prachtig te bloeien. De half heesters, zoals de Salvia 

microphylla ‘Pink Lips’, staan al weken in bloei en zullen nog doorgaan tot ver in de herfst. De 1-jarige 

Salvia’s staan op het punt om te gaan bloeien. Dus kom langs en laat je inspireren door de diversiteit 

die de Salvia te bieden heeft.  

 

 

http://www.degroeneroute.nl/


 

   

Stand van zaken opbouw kwekerij 

Hieronder een bloemrijke foto serie van wat u zoal kunt aantreffen op de kwekerij deze tijd. In grote 

lijnen krijgt de kwekerij steeds meer vorm en we bouwen gestaag verder aan het eindontwerp.  

 

 


